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Verder timmeren aan  
de weg

Hopelijk verkeren jullie allemaal  
in goede gezondheid. Het 
coronavirus sluimert nog steeds 
en dus is het belangrijk dat onze 
aandacht niet verzwakt.  
Daarom willen we jullie nogmaals 
bedanken voor jullie inzet om de 
maatregelen zo goed na te leven.

Ondanks de lockdown hebben 
onze mandatarissen en  
schepenen niet stilgezeten. De 
laatste maanden zijn in tal van 
dossiers belangrijke knopen 
doorgehakt, werden verschillende 
projecten verdergezet en andere 
opgestart. We zaten samen met 
ondernemers om de gevolgen van 
de lockdown te verlichten. 

Daarnaast bouwden we het  
culturele aanbod verder uit en 
werd de samenwerking met 
de academies van Herentals 
versterkt. Verder kunnen we ook 
starten met het opwaarderen van 
onze gemeentewegen, wat moet 
zorgen voor meer rijcomfort voor 
alle weggebruikers.

Hou vol, ondanks alle corona-
maatregelen. Samen komen we 
erdoor!

Marleen Peeters, 
burgemeester Lille

Wij vieren de  
lokale handel
Het coronavirus gooide dit voorjaar roet in 
het eten van onze ondernemingen, winkels 
en horeca. Langzaam werden de  
maatregelen versoepeld en konden velen 
hun zaak heropenen. Het gemeentebestuur 
en onze schepen Griet Verheyen namen de 
voorbije maanden heel wat initiatieven om 
lokaal ondernemen in onze gemeente te 
ondersteunen.

•  ‘Ik koop lokaal’ en ‘Ik hou van lokaal’ is 
de promotiecampagne van de gemeente 
om de lokale ondernemers in de kijker te 
zetten. Dat gebeurde via raamaffiches en 
borden langs de invalswegen en een ludiek 
filmpje op Facebook in samenwerking 
met de horeca. “We hechten veel belang 
aan al onze ondernemers. Zij houden onze 
gemeente mee draaiende”, zegt schepen 
Verheyen. “We roepen onze inwoners op 
om zowel voor goederen als diensten lokaal 
te kiezen.”

•  De kledingzaken in Lille en de gemeente 
sloegen de handen in elkaar en creëerden 
een promotiefilmpje waarin 'koop lokaal' 
centraal staat.

•  Verschillende ondernemersplatformen 
werden opgericht. Daar kunnen  
ondernemingen hun alternatieve dienst-
verlening bekend maken. Bekijk ze op:

www.lille.be/wijzijnervoorjou
www.wijblijvendoorgaan.be/Lille
www.wijkomenterug.be

•  Er werd met de horeca bekeken of  
uitbreiding van terrassen op openbaar  
domein nodig en mogelijk was.  

Ondertussen kunnen horecazaken  
kosteloos gebruik maken van een app voor 
de verplichte registratie van hun bezoekers. 

•  In het begin van de zomer koos  
Lille ervoor om de kermis veilig te laten 
doorgaan in nauwe samenwerking met alle 
kermiskramers. De gemeente voorzag  
nadarhekken en een steward en  
installeerde eenrichtingsverkeer. Ook de  
najaarskermissen willen we in onze vier 
dorpen in alle veiligheid laten doorgaan. 

•  In 2019 werd er op 11 juli, onze Vlaamse 
feestdag, een volksfeest georganiseerd in 
het park van Hof d’Intere met muziek en 
vertier. Dit jaar kon dat evenement natuur-
lijk niet doorgaan. In samenwerking met 
de lokale horeca koos het gemeentebestuur 
ervoor om een groots afhaalontbijt op 
poten te zetten. Tegen een vooraf bepaalde, 
democratische prijs konden alle Lillenaren 
een lekker ontbijt krijgen bij een deel- 
nemende horecazaak naar keuze.

Griet Verheyen, 
schepen van  
Ondernemen
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We bouwen ons cultuurbeleid verder uit
In september van vorig jaar startte onze Lilse tekenacademie. Dat betekende het startschot van een groter cultureel 
plan dat ons gemeentebestuur onder leiding van schepen Tom Kersemans wil uitrollen.

Het cultuurplan bestaat uit verschillende segmenten.  
Mogelijks worden daar ‘en cours de route’ nog elementen 
aan toegevoegd:

•  De tekenacademie wordt verder ondersteund en  
gepromoot. De capaciteit stijgt van 125 leerlingen in het 
schooljaar 2019-2020 naar 150 à 175 leerlingen in 2020-
2021. Daardoor kan er een tekenklas ingericht worden in 
elke school van onze vier dorpen.

•  Lessen muziekinitiatie, als voorloper tot lessen muziek, 
woord of dans, worden verder gepromoot in  
samenwerking met de academie van Herentals. Er worden 
klassen ingericht in Wechelderzande, Gierle en Lille en 
het leerlingenaantal stijgt van 23 naar 63 in vergelijking 
met het jaar voordien.

•  Na muziekinitiatie stromen veel kinderen door naar  
lessen muzieklab die in onze gemeente worden  
georganiseerd. Voor lessen woord of dans en ballet  
moeten de leerlingen echter uitwijken. Via de interesse-
bevraging van de gemeente bekijken we of die lessen een 
plaats kunnen krijgen in onze gemeente.

•  We breiden het assortiment van onze bibliotheken fors 
uit en zorgen ervoor dat het aanbod extra aansluit op de 
noden van de digitaliserende bevolking. We starten met 
een e-bookplatform. Die kun je lezen op de standaard 
e-readers. De eerste fase gaat van start met een 3000-tal 
boeken, het grootste deel daarvan in het Nederlands.

•  We werken aan een speelotheek, waar onder andere  
gezelschapsspellen en videogames kunnen worden  

uitgeleend. Het staat buiten kijf dat videogames ook 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze jeugd. 
Daarnaast zijn sommige videogames visuele en  
narratologische pareltjes.

•  In juli lanceerde de gemeente de cultuurkalender. Die 
kalender bevat een aanvullend en verbredend aanbod aan 
cultuurevents doorheen het jaar. De eerste evenementen 
starten al in september. We werken ook aan een  
evenementenloket. Dat moet het plannen van  
evenementen makkelijker maken voor de gemeente en de  
verenigingen, met minder overlappingen tot gevolg.

•  Naast de voorstellingen van de cultuurkalender, willen 
we ook inzetten op voorstellingen voor kinderen. Gratis 
via de scholen of tegen een zacht prijsje, zodat cultuur ook 
voor kinderen bereikbaar is.

Word lid van de N-VA
Wilt u net als meer dan 45.000 andere Vlamingen deel uitmaken van de grootste 
partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u mee vorm aan 
de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in een partij die haar 
principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is altijd dezelfde:  
vooruitgang voor Vlaanderen.

Is vooruitgang voor Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant 
staan en beken kleur. Word lid van de N-VA.

Lidnummer: 1311 195 1306

Beheer uw gegevens op mijn.n-va.be

Bart De Wever
Antwerpen

LIDKAART 2020

www.n-va.be/word-lid
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www.n-va.be/lille

Een slimme gemeente
Lille trekt volop de kaart van de slimme technologie. De principes van de ‘slimme stad’ of ‘the internet of things’ komen overal 
in Europa van de grond. Het is belangrijk dat ook Lille op die vernieuwingstrein zit. 

Hieronder enkele projecten die in de pijplijn zitten:

Slimme ledverlichting
Onze gemeente stapt mee in het verLEDdingsverhaal van Fluvius. Dat project zorgt voor een 
stapsgewijze vervanging van alle straatverlichting in onze gemeente. Dat betekent dat tegen het 
einde van deze legislatuur ongeveer de helft van de straatverlichting vervangen zal worden door 
een duurzamer alternatief. Het nieuwe verlichtingsnet kan ook gekoppeld worden aan slimme 
technologie zoals bewegingssensoren. Met de verzamelde informatie zal de straatverlichting 
beter kunnen worden afgestemd op de noden.

Slimme vuilnisbakken
Ook de openbare vuilnisbakken in onze gemeente worden slimmer. Dat zorgt ervoor dat de gemeentelijke diensten de ophaling beter 
zullen kunnen opvolgen en bijsturen waar nodig. Inwoners zullen ook sneller melding kunnen maken van volle vuilnisbakken.

Patrimonium en participatie

Onze vier dorpen hebben een rijk openbaar patrimonium. Het is 
belangrijk om die gebouwen te bewaren vanwege hun rijke geschiede-
nis en sentimentele waarde. Toch dienen we een daadkrachtig beleid 
te voeren zodat alle gebouwen van het patrimonium een passende 
functie krijgen. Via de participatieprojecten van 'Veerkrachtige  
Dorpen' kunnen alle inwoners meedenken.

Nu er steeds minder kerkgangers zijn, bekijken we de  
toekomstige functie van de kerk Sint-Jan-Baptist in Poederlee. Ook  
over de inrichting van het omliggend openbaar domein wordt  
nagedacht. Een mooie kerktuin voor Poederlee is niet ver meer weg.

In Wechelderzande wordt er dan weer gebrainstormd over de invulling 
van de Pastorij en Hof d’Intere. In het participatietraject worden de 
noden bekeken, prioriteiten vastgesteld en oplossingen aangebracht en 
afgetoetst.

Jaarlijks  
mosselfeest  
afgelast
Gezien de onvoorspelbaarheid van de 
huidige coronasituatie, heeft ons bestuur 
besloten om ons mosselfeest dit jaar te 
annuleren. We vinden dat natuurlijk erg 
jammer, maar onze gemeente heeft  
voldoende horecagelegenheden waar jullie 
in het tweede weekend van oktober kunnen 
vertoeven.
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september gaan alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

o.a. mondmaskerplicht en tijdelijk verbod op
sport- en buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakken naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders willen hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten missen 
de kinderen. En onze jongeren missen hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen op 1 september weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


